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على  ،أحمده بأرضى الحمد وأزكاه لديه ،الحمد هلل أهل الحمد والهادي إليه والمثيِب به
وأسبأله أن  ،ويوافي ِمنَنَه ويوجبب مزيبده ،حمداً يكافئ نعمه ،تظاهر آالئه وجميل بالئه

بةً )الكريم لالتفاق  هوينفعنا بحب القرآن المرشد في آي ،ِهَجنا بشكرهيُل   بتُُكم  أُمَّ وإِنَّ َهِذِه أُمَّ
إنَّ َّللاَّ يحبب البذين يقباتلون فبي سببيله ) جل جاللبه:وقوله  ،(1)(َواِحَدةً وأَنَا َربُُّكم  فَاتَّقُونِ 

تَِصبُمو) جبل جاللبه:وقولبه  ،(2)(صفّاً كأنهم بنياٌن مرصوص ِ َجِميعًبا َوالَ ا بِحَ َواع   ب بِل َّللاَّ
تُم  بِنِع   بَح  َداًء فَأَلََّف بَي َن قُلُوبُِكم  فَأَص  ِ َعلَي ُكم  إِذ  ُكن تُم  أَع  قُوا َواذ ُكُروا نِع َمةَ َّللاَّ َوانًبا تَفَرَّ َمتِِه إِخ 

قَذَُكم  ِمن َها َكذَِلَك  تَُدونَ َوُكن تُم  َعلَى َشفَا ُحف َرةٍ ِمن  النَّاِر فَأَن  ُ لَُكم  آيَاتِِه لَعَلَُّكم  تَه   .(3)(يُبَيُِّن َّللاَّ
بتَِقيًما فَباتَّبِعُوهُ ) جبل جاللبه:والشقاق فبي قولبه  الناهي عن الفرقة َوأَنَّ َهبذَا ِصبَراِطي ُمس 

باُكم  بِبِه لَعَلَُّكبم  تَ  َوال َق بُِكبم  َعبن  َسببِيِلِه ذَِلُكبم  َوصَّ جبل وقولبه ، (4)(تَّقُبونَ تَتَّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ
َشببلُوا  َوتَببذ َهَب ِريُحُكببم  ) جاللببه: جببل وقولببه ، (5)(وأَِطيعُببوا و َوَرُسببولَهُ َوالَ تَنَببـاَزُعوا  فَتَف 
ِد َما َجاءهُُم ال بَيّنَبـا ُ ) جالله: تَلَفُوا  ِمن بَع  قُوا  َواخ  جبل وقولبه ، (6)(َوالَ تَُكونُوا  َكالَِّذيَن تَفَرَّ
َكَماٌ  هُنَّ أُمُّ ال ِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌ  هُ ) جالله: ح  َو الَِّذَي أَنَزَل َعلَي َك ال ِكتَاَب ِمن هُ آيَاٌ  مُّ

ِفت نَبِة َواب تِاَباء تَأ ِويِلبِه وَ  ا الَِّذيَن في قُلُوبِِهم  َزي ٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشبابَهَ ِمن بهُ اب تِاَباء ال  لَبُم فَأَمَّ َمبا يَع 
ن  ِعنِد َربِّنَا َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ تَأ   ِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ّمِ اِسُخوَن فِي ال ِعل  لُبوا  ِويلَهُ إاِلَّ َّللّاُ َوالرَّ  أُو 

 .(7)(األل بَابِ 
 عيببوفببى جم ،والتأسببي بببه فببي كببل هديببه صببلى و عليببه وسببلم كمببا نسببأله اتببباي النبببي

كمبا نسبأله أن يجعلنبا ممبن  ،فاق والبعد عن الخالفونخص منها دعوته لالت ،توجيهاته
مبن حيبرة  جبل جاللبهونعوذ ببه ،وعلبم ليعمبل ،وكتبب لبيعلم ،وقبال ليابنم ،صم  ليسلم

وضبارٍب فبي األر   ،فكم من طالبٍب حظبه العنباء ،الجهل وفتنة العلم وإفراط التعمق
ضيع العيبال علبى وقطع الرحم و ،التاِلد ىال غيره، وقد جاب البالد وفن غنيمته اإلياب
 .وخشونة المطعم وطول العزبة جفا الاربة

                                                

 .52سور المؤمنون:  (1)
 .4( سورة الصف: 2)
 .103سورة آل عمران:  (3)
 .153( سورة األنعام: 4)
 .46( سورة األنفال: 5)
 .105( سورة آل عمران: 6)
 .7آل عمران:  ( سورة7)
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وال تنببازعوا ) جببل جاللببه: هفبب ن التقريببب بببين المسببلمين واالتفبباق عمببل تعبببدي بقولبب
 وإن وقع خالف فهو سجال اإلخوة وانجذاب المؤمنين. ،(1)(فتفشلوا

 حببين ثانيببة ئونخطببمبن الخطببأ افتببرا  أننبا نعببيً أوضبباعاً لببين لهبا مثيببل مببن قببل، 
مقببرين أنببه يحببب أن تختلببف الطببرق  ،نقتببرا البببدائل مببن أنصبباف الحلببول والمواجهببة

لبين لهبا حبظ  وهذه النظرية .عما كان عليه األمر في عهد السلف الصالح ،واألساليب
ضبارتنا وثقافتنبا حفلدينا سبيرة نبويبة عطبرة أصبل ل، من الصواب بل هي خطأ صراا

متجليببة فببي فتببرة الضببعف  ،ر منهببامواكبببة الحلببو والمبب ،التببي عايشبب  كببل الظببروف
وعايش  اليهود والمنافقين بالمدينة  ،والتمكين، والكثرة والقلة، ومع الموافق والمخالف

وجزيرة العرب، والنصارى في نجران وبالد الشام،  المكرمة ين بمكةيوالوثن ،المنورة
هبد وضعفاء النفون من المسبلمين، كمبا عايشب  االخبتالف فبي وجهبا  النظبر منبذ الع

ثم عصور بني أمية وبني العبان والدولة التركية حتبى أسبقطها كمبال  النبوي الشريف
 .م1924أتاتورك بخيانة عام 

بشواهد وقواعد الثقافبة اإلسبالمية العامبة ، والعبرة في مدارسة هدى السلف في االتفاق
دي وليسب  باالجتهباد الفبر ،التي انطلق منها سلف األمة مطبقين عليها مجمعين حولهبا

غير الملزم، وإنما الملزم للنان هو الكتاب والسنة الصحيحة واإلجماي الثابب ، ولبين 
 .المدعى

مع رعاية ، ولين ثمة حجر وابتداي أن يقع االختالف في النظر بين العلماء المجتهدين
تدابر؛ وإنما خالف يعقببه  أصول االختالف وأصول المناظرة والتنازي، فال تأنيب وال

ب يكسو المعرفة جالء ويزينها وضوحاً، يُبيُن عن طيب معبدن المختلفبين في أد، اتفاق
، ويبرز مقاصدهم الحسنة، وحرصهم على الهداية، وبعدهم عن الهوى وحظوظ النفن

 .(2)"قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب"
هبذا الكوكبب  جادة علبى جل جاللهلين من الفطرة السليمة أن تسعى البشرية إلى و  

وال مببن العقببل ،والتفكببك والشببتا  متكئببة علببى الخببالف متوكئببة علببى الفرقببة فببي تمببزق
 جببل جاللببهو  وقببد فضببلهم ،بالتنبباحر والتنبباطح الرشببيد أن يشببتهر علماؤهببا وعوامهببا

،أبيضبببببهم ((كلكببببم  دم))وكببببرمهم وميببببزهم بالعقببببل وجعلهببببم مببببن مصببببدر واحببببد 
أن  ،ويتعبار  مبع العقبل،يتنافى مع الفطرة بل إن أشد ما،عربيهم وعجميهم،وأسودهم

ولعبل  .ثم يفتعلبون الفرقبة فبي المرجبع والمصبير،يوحد و عباده في المنشبأ والمصبدر
أن شمل القبرآن الكثيبر مبن األسبن واألصبول والقواعبد التبي  جل جاللهمن حكمة و 

 .وتمكنه من أداء مهمته على الوجه األمثل،تحمي هذا الكيان من التصدي
صلى ما أحب أن أرى أصحاب رسول و )) :رضي و عنه ل عمر بن عبد العزيزقا

أي  .(3)((ال يختلفبون؛ ألنبه لبو كببان قبوالً واحبداً لكبان النبان فبي ضببيق و عليبه وسبلم

                                                

 .46فال: ( سورة األن1)
 .رضي و عنه( ينسب هذا القول لحكيم الفقهاء وتاجهم اإلمام الشافعي 2)
، كببذلك ورد فببي "االعتصببام" 81( ذكببره صبببحي الّصببالح، المرجببع المببذكور ص 3)

 .3/11للشاطبي: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 المؤتمر العلمي: العمل اإلسالمي بين االتفاق واالفتراق
 م12/7/2004ــ10 هـ1425جمادى األولى  25ــ  23 جامعة الخرطوم ــ قسم الثقافة اإلسالمية

 3 هدي السلف في االتفاق

 ،مداهنة أو تلببين ويتحسن الحق في غير ،يتحرى الصواب ويرصده ياالختالف الذ
 امل والتقدم ومركزه العلم والتقوى شعاره التسامح ال التعصب، ومرماه التك

مثباالً رائعباًً  فبي أدب االخبتالف اإليجببابي  رضبي و عنبهويضبرب اإلمبام الشبافعي  
ويببرجح غيببر رأى  يخالفببه فيببه ،فلببم يسببتنكف أن يؤلببف كتابببه "اخببتالف مالببك" ،البنبباء

و  "إني استخر  :رضي و عنهيقول اإلمام الشافعي  ،شيخه الكبير إمام دار الهجرة
وإذا  .(1)ونشر  الكتاب لما وجد  النان افتتنب  بمالبك، وفّضبل  حديثبه علبى السبنّة"

إن البذين آمنبوا والبذين هبادوا )كان اإلسالم الحنيف يحث على وحدة األديان السبماوية 
 ،، فمن باب أولى أن تتداعى الدعاة من حملبة الثقافبة اإلسبالمية(والنصارى والصابئين

ب ،جبل جاللبهسعياً لالتفاق في مسيرتها إلى و  ،إلى التقارب بينها ون علبى وهبم يحاضُّ
في األصول  من الوارثين والحالة أنهم ،القرآن والسنة ويدافع عن هدى السلف الصالح

 والمبادئ العامة وإن اختلفوا في الفروي اختالف رحمة بعيداً عن التأثيم. 
أن يثمبر ، الفكريبة والثقافيبة اليبومتشبهده السباحة  يولعل مثل هذا المؤتمر المبارك البذ
أقله التحليل الموضبوعي لنزعبة االخبتالف وحجمبه  ،الكثير لصالح اإلسالم والمسلمين

ومن المسلما  أن دراسة نزاعبا  الخبالف وأسببابه وأدببه فبي  .وموضوعاته وأنواعه
ومبا أحبوا األمبة  ،يساعدان على التقريبب المقصبود واالتفباق المنشبود المحمبود ،ديننا

 التببي ال تحتمببل التعببدد المببذهبي المبنببى علببى ،إليببه وهببي فببي عصببر الثببورة العلميببة
 .وة الفكرية الفجةااالختالف والعد

                                                

( صببببري األشبببوا، التفكيبببر عنبببد أئمبببة الفكبببر اإلسبببالمي، القببباهرة، مكتببببة وهببببة، 1)
 .187، ص 1997هـ/1417
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 نماذا من هدى السلف في االتفاق
 :هدى السلف واتفاقهم في فقه الخالفة والسياسية( 1)

ابة واجه  سلف األمة من الصح فقهية خالفية أول مسألة، تعد مسألة نصب أول خليفة
وحبز  رقباب  وال تُعرف مسألةٌ فقهيبة سبال  فيهبا البدماء ،رضوان و عليهم أجمعين

وهببي أمضببى سببالا فببي تفرقببة ، إال فببي مسببألة اإلمامببة الكبببرى ،وعلقبب  المسببلمين
فهال من وقفاٍ  لنستشف كيبف تجباوز سبلف األمبة رحمهبم و هبذه المسبألة  ،المسلمين
أول  رضي و عنهارك على أبى بكر الصديق وكيف حصل لهم االتفاق المب ؟العصيبة

  ؟خليفة راشد في أول بادرة للنظام السياسي والتراتيب اإلدارية إلقامة ونصب الخليفة
علببى قواعببد  ،يقببص علينببا تببارير التشببريع اإلسببالمي مسببطراً أروي مواقببف االتفبباق

والسبالمة أو مؤثرين البعبد  ،لم ينعزل فقهاء السلف عن األحداث العظام :وثواب  منها
من لم يهتم ببأمر المسبلمين ))ال بل كان شعارهم  ،متنسكين متزهدين أو يائسين قانطين

رضبي و والمشاركة والتفاعبل سبواًء فبي عهبد أببى بكبر  ديدنهم النشاط ،((فلين منهم
وإن لبم ينصبب فبي منصبب إداري  أو في عهد بقية الخلفاء الراشدين, فالفرد منهم عنه

والسبهر  ،كان التفاعل مبع األحبداث رضي و عنهري إال أن هديه أو قضائي أو عسك
بجانبهببا وبببذل كببل الجهببد ليببؤدي دوره فببي اإلصببالا والتاييببر وفببي ترشببيد المسببيرة 

 .مؤدياً ما عليه من مسبئوليا  تجباه الدولبة وتجباه األمبة، وتسديد األعمال والممارسا 
عل والمشاركة والتعاون البنباء وفبى غير مباٍل بمنصٍب رفيع أو دونه ال يمنعه من التفا

.. وطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فبي سببيل و إن )) :صلى و عليه وسلمحديث النبي 
كان في المقدمة كان في المقدمة وإن كان في الَساقة كان في الَساقة إن استأذن لم يؤذن 

 .(1)((..له وإن يشفع لم يشفع
أن المصببلحة  الشببتا  م فببي جمببع الكلمبة ولببمِّ ومبن األصببول والقواعببد الثابتببة فبي هببديه

يجب أن تنحني إليه كبل فبروي المسبائل  ياإلسالمية العليا هي الهم األكبر واألصل الذ
أي موقٍف إال من خلف مصلحة اإلسالم والمسبلمين  ويحرم أن ينطلق ،الفقهية وغيرها

فببي وحببدة  فببال يتقببدمها رأي وال يُصبباى الجتهبباد أو رأي ال حببظ لببه ملمببون، الكبببرى
وإزالة عوامل التوتر والتشنج في عالقا  المسلمين وخصوصاً عالقا   ،الدولة واألمة

 .األزما  وسكون الفتنة الدور األكبر في تجاوز الحكمة من العلماء أصحاب أهل
وجبد الصبحابة وبعد وفاة النبي صلى و عليه وسلم وقبل تنصيب إمام علبى المسبلمين 

منهجاً ورأيباً يهبدد المصبلحة اإلسبالمية  يواجه ،له من فقٍه عميقأنهم أمام خالٍف ال بد 
الفتنه بين الخليفة والمعارضين , فقبد خلبق هبذا الخبالف  إنها ،العليا والوحدة اإلسالمية

وفبي ظبل هببذه  ،جبواً مبن االضببطراب والتخلخبل فبي تماسببك ووحبدة الكيبان اإلسببالمي
وتببنه   ،فبباقوتتفببتح ا  ،تفبباقيظهببر فقببه السببلف فببي اال ،األجببواء المضببطربة الحببادة

ولم يفر أحد عن الميدان, وإنما قام كل  ،عن األحداث ولم ينعزل فقيهٌ وال عالمٌ  ،العزائم
ً  ،الوحيببد بواجبببه فببي األمببر بببالمعروف والنهببي عببن المنكببر كأنببه المعنببيُّ  علببي  حفاظببا

قبببل مببن  ،وعلببي سببالمة تطبيببق منهجببه الرببباني فببي االتفبباق ،تماسبك الكيببان اإلسببالمي

                                                

 واه البخاري.ر (1)
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فالكببل يحبباول تهدئببة األوضبباي والعالقببا  المتشببنجة لكببي ال  ،الخليفببة والببوالة واألمببة
 .تحدث الفتنة وتتوسع فيتمزق الكيان اإلسالمي

مصرحاً بأفصح عبارة في هذا الموقف العصيب  رضي و عنهولنقف مع عبارة علي 
"أما : عليه وسلمصلى و مخاطباً خليفة المسلمين أفضل رجل في األمة بعد رسول و

ً أالفرقببة فمعبباذ و أن   أنهبباك عمببا ينهبباك و , ولكنببيسببهل إليهببا سبببيالً أو فببتح لهببا بابببا
  المسبلمين اعبرأميبة عبن أ بنبى ال تنتهي سبفهاءورسوله عنه, وأهديك إلي رشدك, أ

بينبه  وأموالهم, وو لو ظلم عامل من عمالبك حيبث تابرب الشبمن لكبان إثمبه مشبتركاً 
 .(1)"وبينك

 :هدي السلف واتفاقهم على تعيين بع  الوالة أو بع  قادة الجيً (2)
أو قببادة الجببيً أو  الببوالة لببم يحببدثنا التببارير أن السببلف كببانوا يعترضببون علببي تعيببين

للمسببئولية, ولببم يتببدخلوا فببي  ال يببرونهم أهببالً  وخصوصببا الببذين ،المحصببلين والجببباة
وحبديث اببن اللتبيبة  ،دون البع  ا خبرعزلهم, ولم يقترحوا تعيين البع   أو تبديلهم

صببر الصبحابة علبى تعيينبه جابيباً للزكباة حتبى إذا قبدم علبى  فقد ،خير شاهد على ذلك
ممببا  "هببذا لكببم وهبذا أهببدي لببي"وقببال عبارتببه المشبهورة  ،صببلى و عليببه وسبلمالنببي 

 ،((هبال جلسب  فبي بيب  أمبك فيهبدى لبك)) :وقبال صبلى و عليبه وسبلمأغضب النبي 
والهمبز واللمبز بحجبة  ،القَبالهبدي فبي االتفباق والبعبد عبن القيبل وين نحن من هبذا الفأ

وفبى حقيقبة األمبر  ؟وتقديم النصح. وتبرئة الذمبة ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولقببد استمسببكنا بهببذه المقولببة ألنهببا كانبب   ،نببوي مببن التشببويً والفوضببى الفقهيببة هببو

 رة بعدم التقصير.المخدرة للضمائر والمضللة والمشع
 ف واتفاقهم في قتال مانعي الزكاة:هدى السل (3)

بالشببهادتين  حيببث غلببط فببي فقببه الزكبباة مببع إقببراره ؛كببالتي حببدث  مببع مالببك بببن نببويرة
 رضبي و عنبهق عمبر والفبار الخبالف ببين ودبَّ  ،وبالصالة والحج والصوم والجهباد

  حتبى وفبق الجميبع وجمبع ولم تم  لحظا ،رضي و عنهوالخليفة الراشد الصديق 
 .كلمتهم واتفقوا نابذين الفرقة والشقاق بعيداً 

 :في حرب مانعي الزكاة من أخطاء فيما ارتكب هدى السلف واتفاقهم (4)
 ،بعب  األخطباء التبي ارتكبب , فبي حبروب مبانعي الزكباة إنكار ولم يافل سلف األمة

زوجبة مالبك ببن   عنبهرضبي وحيث سبي  النساء المسلما  وتزوا خالبد ببن الوليبد 
ولم تنقبل  ،لقد تجاوز السلف هذه المحنة الفقهية ،واحدة نويرة بعد أن استبرأها بحيضة

أنهبم  ةزى إال اعتذار خالد بأنه فهم مبن قبول جماعبة مالبك اببن نبويراكتب السير والما
صبلى و يريبدون أننبا علبى ديبن محمبد  ". صببأنا.صببأنا"فقد كبانوا يصبرخون  كفروا

هبى الخبالف وحبل محلبه وانت ،فقد كان المشركون يسمون المسلم بالصبابئ ،لمعليه وس
ً سببفينة اإليمببان بببالمؤمنين ال تعببرف تعثببراً وال توقفبب االتفبباق وسببار  الببدين  عببن نشببر ا

 .الحق
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 االتفاق في مسألة كتابة التارير: هدى السلف في (5)
 ، عليبه وسبلمصبلى ون يكتبب مبن تبارير وفباة رسبول و أكان رأي بع  الصبحابة 

رضبي علبي  أن يكتب مبن تبارير المبعبث, وكبان رأي رضي و عنهوكان رأي عمر 
مبام علبي رأي اإل ىمدينبة, واسبتقر األمبر علبال يكتبب مبن يبوم الهجبرة إلبى أن و عنبه

 .(1), كما هو مشهور في التاريررضي و عنه
 ي:النظام المالي واالقتصاد فقهعلى هدي السلف في االتفاق  (6)

 رضي و عنهنها في سجالتها وفرق ودوَّ  الدواوين رضي و عنهوحينما وضع عمر 
لبم يعتبر  الصبحابة  ؛والهجبرة أسبان السببق فبي اإليمبان بين المسلمين بالعطاء على

صلى و أو من كان يرى التسوية بين من قاتل رسول و  ،عطاؤه اصة من قلَّ عليه خ
 ،أول اإلسبالم صبلى و عليبه وسبلمتبل مبع رسبول و وحاربه وببين مبن قا عليه وسلم

ولمبا آلب  إليبه السبلطة وأصببح  .التسبوية فبي التوزيبع رضبي و عنبهوكان رأي علي 
ساوي في العطباء فبي وقب  خالفتبه كمبا يبذكر جميبع المبؤرخين, فقبد  ،خليفة للمسلمين
و ألخليفببة للظببروف الموضببوعية فببي ذلببك, أو عببدم رغبتببه فببي مخالفببة ا يكببون مراعيبباً 

 .الصحابة
راد الخليفبة معرفبة حقبه فبي بيب  المبال, قبال فريبق مبن أول بادرة لالستشارة حينما وأ

فقال  ،"ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف, ولين لك من هذا المال غيره" :الصحابة
 .(2)القول قولك واندمل الخالف :المخالفون الصحابة

 :مجال الثروة
حابة في سواد الكوفة, فقالوا له: نقسمها بيننبا, فشباور الص رضي و عنهوشاور عمر 

 ً , ولكبن تقرهبا يءشب ن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجئ بعدنا"إ :فقال رضي و عنه عليا
 .(3)"يديهم يعملونها, فتكون لنا ولمن بعدناأفي 

 المجال القضائي:
 فقه القضاء والحدود:في هدي السلف في االتفاق ( 7)

 رضبي و عنببهرجبم امببرأة ولبد  لسبتة أشببهر فمنعبه علببي   عنببهرضبي و أراد عمبر
 .فرجع عن قراره

ن يضمن الديبة, فقبال أ وارتاع  المرأة من عمر وسقط جنينها فأشار  عليه الصحابة
 .(4)((صدقتني)) عمر
 ي االتفاق في فقه المجال العسكري:هدي السلف ف (8)

بالبقباء فببي  غبزو نهاونبد نصبحه عبدد مبن الصبحابة رضبي و عنبه وحينمبا أراد عمبر
"أمبا بعبد يبا أميبر المبؤمنين, فأنببك إن  :رضبي و عنبهالمنبورة, وقبال لبه علبي  المدينبة

ن أشخصب  أهبل البيمن إشخص  أهل الشام من شامهم سار  الروم إلي ذراريهبم, وأ

                                                

 .2/758 :وتارير المدينة المنورة ،2/526 :الكامل في التارير (1)
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 .2/152 :تارير اليعقوبي (3)
 .2/178 :انساب األشراف (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 المؤتمر العلمي: العمل اإلسالمي بين االتفاق واالفتراق
 م12/7/2004ــ10 هـ1425جمادى األولى  25ــ  23 جامعة الخرطوم ــ قسم الثقافة اإلسالمية

 7 هدي السلف في االتفاق

  إن أشخصب  مبن هبذه األر  انتفضب نبكنهم سار  الحبشة إلي ذراريهبم, وإمن يم
هبل أ , واكتبب إلبىر هبؤالء فبي أمصبارهمقبرأ.. عليك األر  من أطرافهبا وأقطارهبا

 ،(1)"(لهبم إخبوانهم بالكوفبة مبدداً . ولتسبر فرقبة إلبى .البصرة فليتفرقوا فيها ثالث فبرق
فيشبير فريبق  ىوينقلبب األمبر والخبالف فبي واقعبة أخبر ،وحصل االتفاق بعد الخالف

 ،ه, وفريبق مبن الصبحابة يبرى عبدم خروجبهببالخروا بنفسب رضي و عنهعلى عمر 
الصبلح بشبرط قبدوم الخليفبة  إلىحينما تحصن المشركون ببي  المقدن وأجابوا  وذلك
لبيهم "ليكبون إبالمسبير  رضبي و عنبهشبار عليبه علبي فأ ،علبيهم رضبي و عنبهعمر 

 .(2)المسلمين في حصارهم بينهم" ىأخف وطأة عل
 ىونببزولهم علبب ،لببة التببي لهببم فيهببا الببذل والصبباار"إن القببوم قببد سببألوك المنز:وقببال لببه

, فب ذا قبدم  علبيهم ى أصبحابك وجنبودكتقدم علب ىحكمك عز لك وفتح للمسلمين.. حت
  .(3)فأخذ عمر بمشورته، ن شاء و"إاألمر والعافية والصلح والفتح  كان
 :هدى السلف في االتفاق في مسائل الحالل والحرام( 9)
وذجباً منوأ ،المنسوخ حكمه مثاالً التفاق السلف رضي و عبنهم ،لقد كان لنكاا المتعة 

ة علبى الببدليل بنيبببه فبي تجبباوز الخبالف بأقبل قببدر مبن المشبورة والمعالجببة الم ىيحتبذ
بيد أنبه سبرعان مبا  ،فتى ابن عبان بجوازهفقد أ ،الشرعي من األصلين الكتاب والسنة

 ،وبعبد أن سبر  بفتبواه العامبة ،رجع عنه لمبا ناظرتبه الصبحابة فيبه وأببانوا لبه البدليل
 ورجز بها فحول الشعراء:

 ةــهل لك في رخصة األطراف آنس  صاا هل لك في فتيا ابن عبان يا
لينتهي أمبر هبذا المسبألة التبي تببيح الفبروا والعبرو  وتصببح فبي قبامون  وما كان 

 ،ه المستنيروالمستند إلى الفق ،لوال رغبة السلف في االتفاق المبني على الدليل ،التارير
التباغ  والعداء, والمشجعة علي التمرد  الممارسا  المتشنجة والداعية إلى بعيداً عن
المبببررا  المبنيببة علببى رمببال التأويببل  أكبببر أسببباب االخببتالف والشببك أن ،والعصببيان

 .والتفسير بالرأي المذموم
  :هدى السلف في االتفاق في مسائل العبادا( 10)

صبلي  )) :في حجه بمنى أربع ركعا  وقول ابن مسبعود هرضي و عنصالة عثمان 
ثبم عمبد  (،(عمبر فصبلوا ركعتبينومع وأببى بكبر و صلى و عليه وسلممع رسول و 

 .((أشدالخالف )) :فصلى بجماعته كصالة عثمان فلما سئل قال

                                                

 .4/273 :ظموالمنت ،2/524 :تارير الطبري (1)
  .7/55 :البداية والنهاية (2)
 .1/225 :الفتوا (3)
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 هدي السلف في االتفاق بادئ وضوابطم
 ،دة وتعزيبببز أواصبببر صبببفهاسبببلف األمبببة فبببي االتفببباق وإقامبببة الوحببب ئمبببن أهبببم مبببباد

 :وامتصاص عوامل الخالف والقضاء عليها
 مبدأ الحق: (1)

وتببوازن العالقببا  بببين الفببرد والمجتمببع  ،إن قيببام العمببل اإلسببالمي علببى ميببزان الحببق
 ،ن كافببة العالقببا  تتببدهور فبب ؛ذا اختببل الميببزانإأمببا  .يضببمن سببالمة االتفبباق والوحببدة

ن يلتبزم المبؤمن بميبزان الحبق فببي ن الطبيعببي أومب. ف والحقبد والفسباداالخبتال ويشبيع
وأن يتجبباوز المنببافق ذلببك ويقببيم عالقاتببه علببى أسببان مببن  ،كافببة تصببرفاته ومعامالتببه

 لهوى والمصلحة غير آبه لسخط و.ا
ن ومبن الواضبح أ، ((ن كبان مبراً إقبل الحبق و)) :صلى و عليبه وسبلمويقول الرسول 

والقضبباء علببى جببذور  ،ن المشبباكل والخالفببا طفبباء نيببراإاً فببي نببلقببول الحببق دوراً بي
وبالتبالي  ،ن من يقول الحق ولبو كبان علبى نفسبه ال يرتكبب الظلبم أي أحبد ف ؛الصراي

 نه يحافظ على عالقاته متوازنة عادلة مع ا خرين. ف
 :مبدأ المشاركة والبعد عن االستبداد بالرأي( 2)

ودة فببي الطببرا والتنبباول النبباظر فيمببا يكتببب اليببوم فببي اإلنترنبب ؛ يلحببظ جببرأة محمبب
للقضايا؛ تؤذن بانقرا  زمن الصم , وميالد عصر المشاركة, والمصارحة, وحوار 

مبن شباور " ،(1)"من استبد برأيه هلبك"ا راء. ومن أقوال السلف وتوجيهاتهم في ذلك 
 .(2)"ومن استقبل وجوه ا راء عرف مواقع الخطأ ،الرجال شاركها في عقولها

 قطيعة والدعوة إلى المحبة والصلة والحوار والوحدة:ال ةمبدأ محارب (3)
أيبَن الُمتحبابّون )منهبا: أن و تعبالى يقبول يبوم القيامبة:  ،وللمتحابّين في و أجر عظبيم

صلى ومنها دخول الجنة، قال ، (3)(بَِجاللي، اليوَم أُِظلُُّهم في ِظلِّي، يوَم ال ظلَّ إال ِظلّي
ُخلوا الَجنَّببةَ حتَّببى تؤمنببوا، وال تؤمنببوا حتَّببى َوالَّببذي نَ )) :و عليببه وسببلم ف سببي بِيَببِدِه ال تَببد 

ٍء إذا فَعَل تُموهُ تَحابَب تُم؟ أَف شوا السَّالَم بَي بنَُكم وعبن معباذ  ،(4)((تَحابّوا، أَوال أَُدلُّكم على َشي 
قبال و ))يقبول:  صبلى و عليبه وسبلمقال: سمع  رسبول و  رضي و عنهبن جبل 

 ،(5)((ّز وجّل: المتحابُّون في جاللبي لهبم منبابُر مبن نبوٍر، يَا ببُِطهم النَّبِيُّبوَن والشُّبَهداءُ ع

قبال و ))يقبول:  صبلى و عليبه وسبلمسبمع  رسبول و  :رضبي و عنبه وقال معباذ
، والمتجالسبين فبّي، والمتبزاورين فبّي، والمتبباِذلينحتعالى: َوَجبَ   م  بَّتي للمتحبابّين فبيَّ

وو إنبي  معباذ يبا))بيبد معباذ وقبال:  صلى و عليبه وسبلم. ومّرةَ أخذ رسول و ((فيّ 
ألحبَّك في و، ثم أوصيَك يا ُمعاذ ال تََدَعنَّ في ُدبُِر كَل َصبالة تقبول: اللّهبمَّ أَِعنّبي علبى 

                                                

 .رضي و عنهأمير المؤمنين علي ( 1)
 .رضي و عنهأمير المؤمنين علي  (2)
 رواه مسلم.( 3)
 ( رواه مسلم.4)
 . 178ريا  الصالحين  (5)
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ِن عباَدتِكَ  ِرَك وُحس  ِرَك وُشك  ال تطلبن مجازاة " :في ذلكومن وصايا السلف  ،(1)((ِذَ ك 
 ،وال تصرم أخاك على ارتيباب وال تقطعبه دون اسبتعتاب ،ن حثا التراب بفيكإأخيك و

 ."نه يوشك أن يلين لك وِلن  لمن غالظك ف
 :الجدل ةمبدأ محارب( 4)

مور التي تمزق الوحدة وتزري الباضاء: المراء والجدال والخصومة وسرعة ومن األ
عليهبا النفباق.   تبي تمبر  القلبوب وتشبحنها علبى اإلخبوان وينببفهذه الباليبا ال ،اللوم

وجبب  أخيبه وعبدم التعباون معبه لبى االفتبراق واالخبتالف مبعإضطر المؤمن اوإذا ما 
وال يتبورط فبي الجبدل  ،ويخبالف بحسبن ،بل يفارق بحسبن ،يحافظ على لسانهأن عليه 

و .لعببداء والتفرقببةوتزيببد فببي ا ،والمهبباترا  اإلعالميببة التببي توسببع مببن خنببدق الشببقاق
قببال  ،يبببا  اللعببان السببباب الطعببان علببى المببؤمنين جببل جاللببه وو ،السببباب واللعببن

 ،بلبى يبا رسبول و :قبالوا ((،)أال أخبركم بشراركم؟) :صلى و عليه وسلمرسول و 
 (. (ذا ذكروه لعنوهإذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم، وإالمتفحً اللعان الذي )) :قال
 :التواضع مبدأ( 5)

 ن مببدأ التواضبعأوغنبي عبن القبول ، االتفاق من األمبور المهمبة التبي تتبأثر بالتواضبع
لينبوا )) خبرينويجعلها أكثر ليونة وتالفاً واتحاداً مع ا  نسان إلى األفضليقلب حياة اإل

الداعية متواضبعاً اتسبم بحبب ا خبرين والخجبل مبن مبدا  ذا كانف  ،((صحابكمبأيدي أ
مام الصادق يقول اإل عمال.م األتعاد عن الرياء والتفاخر والمباهاة وتضخيواالب ،الذا 

ال يصبير العببد عببداً خالصباً هلل عبز وجبل حتبى يصبير المبدا والبذم " :رضي و عنبه
عنده سواء، ألن الممدوا عند و عز وجل ال يصبير مبذموماً ببذمهم وكبذلك المبذموم، 

لتك عند و وال يانيك عن المحكبوم والمقبدور فال تفرا بمدا أحد فانه ال يزيد في منز
عليك وال تحزن أيضاً بذم أحد فأنه ال ينقصك عنك به ذرة، وال يحط عن درجة خيرك 

 ".(وكفبى بباهلل شبهيداً )شيئاً، واكتف بشبهادة و تعبالى لبك وعليبك، قبال و عبز وجبل: 
ا له كيف يرجى ومن ال يقدر على صرف الذم عن نفسه وال يستطيع على تحقيق المد

مدحه؟ ويخشى ذمه؟ واجعل وجه مدحك وذمك واحداً، وقف في مقام تاتنم به مدا و 
 .عز وجل لك ورضاه

 مبدأ العفو والحلم: (4)
 .ببين البدعاة في امتصاص عوامبل الفرقبة والتبوتر والصبراي دوراً كبيراً  ويلعب الحلم

ن العفو ال يزيد العبد إال عبزاً ف عليكم بالعفو، )) :صلى و عليه وسلميقول رسول و 
 .((فتعافوا يعزكم و

قدوة يتأسى  وعلماء الدين الذين يفتر  فيهم أن يكونوا ،وال يزيد الحلمُ المسلَم إال عزاً 
النان من حولهم، هبل يتسبامحون ويعبذر كبل مبنهم ا خبر فبي حالبة االخبتالف، أم  بها

ألننبا نفتقبد للقبدوا  التبي تمتلبك لهبذه يلجأ كل واحد مبنهم لسبالا التشبهير واإلسبقاط؟ ف
الروا في مجتمعاتنا أصببحنا غيبر متسبامحين، ومبن المسبلما  أن النتيجبة تتببع أخبن 
المقببدما و وأنببك ال تجنببي مببن الشببوك العنبببو فكيببف نطلببب مببن الطالببب أن يكببون 
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متسامحاً وهبو يبرى ببأم عينبه، أبباه متعصبباً؟ كيبف نريبد منبه أن يكبون متسبامحاً وهبو 
درسيه وقد أصبحوا أعداًء؟ فلكي نعيً هبذه المفبردة الجمليبة فبي حياتنبا نحتباا يرى م

 ،إلى ممارستها عملياً طوال األوقا ، في البي ، في المدرسة، في المتجر، في المصنع
وليجعببل كببل شببخٍص منببا مببن نفسببه قببدوة فببي التسببامح، مببع زوجتببه، مببع أوالده، مببع 

ح كقيمبة داخبل ذواتنبا ال أن نحملبه كشببعار أصبدقائه، وأخيبراً، ينبابي أن نبؤمن بالتسببام
أجوف فوق صدورنا، وبهذه الكيفية ربما نتفيأ من ظالل هبذه الشبجرة الباسبقة الوارفبة 
الظالل. نعم، قد نكون قاب قوسين أو أدنى من أولئك الذين تحدث عنهم القرآن الكريم، 

 .(1)(لمحسنينوالكاظمين الايظ والعافين عن النان وو يحب ا) جل جالله:بقوله 
 :مبدأ االنطالق من معين اإليمان والثقة باهلل( 4)

ويقتلبع مبن طبريقهم أشبواك الحسبد  ،فبي قلبوب المبؤمنين البود والمحببة فيزري الداعية
والباضببباء مبببن القلبببب. بعببب  النبببان يقيمبببون عالقببباتهم علبببى أسبببان المبببادة والبببدنيا 

تسبمون ويظهبرون الببود يبنهم يجباملون و ذا كبان ثمبة شبيء مبن ذلبك فب والمصبلحة.. فب
يسبببودها العببببون والبببتجهم ن عالقببباتهم  ذا لبببم يكبببن شبببيء مبببن ذلبببك.. فبببوالملبببق.. وإ
 واالحتقار.

 :مبدأ اعتزل الهوى فيما يريد إصابة الحق فيه( 5)

وال تتبببع )يقببول:  جببل جاللببهوأن يعتببزل الهببوى فيمببا يريببد إصببابة الحببق فيببه، فبب ن و 
ببِن أَِو ) ل جاللببه:جبب ويقببول ،(الهببوى فيضببلك عببن سبببيل و ببَن األَم  ببٌر ّمِ َوإِذَا َجبباءهُم  أَم 

تَنبِطُ  ِر ِمن ُهم  لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَس  ِلي األَم  ُسوِل َوإِلَى أُو  ِف أَذَاُعوا  بِِه َولَو  َردُّوهُ إِلَى الرَّ ونَهُ ال َخو 
َمتُهُ الَتَّبَع تُمُ  ُل َّللّاِ َعلَي ُكم  َوَرح  الَ فَض   .(2)(الشَّي َطاَن إاِلَّ قَِليالً  ِمن ُهم  َولَو 

 :مبدأ االعترا  السلمي علي آراء الباحثين في المسألة( 6)
دوراً مهماً في تمشيط األضاان من القلوب ونثر ورود المحبة  وتلعب األخالق الحسنة

ن األخالق الحسنة تنبع من الحب.. فب ذا كبره المبؤمن أخباه حيث إ ،على طريق الوحدة
من شفتيه. ولذلك يدعو اإلسالم  وخطف البسمة ،ح وجهه وعقد لسانهغطى الكره مالم

ليبه، وال يسبمح للحقبد أو والتصبميم علبى الحبب والمببادرة إ ،لى كنن الحقد من القلببإ
 ه.الكراهية أن يعشعشا في قلب

 ارق ولكن بالتي هي أحسنــــــــــــوف وعاشر بمعروٍف وسامح من اعتدى
 ان من الزللِ ـــــــــــــفلين يسلُم إنسـ به قدمُ ســــــــامح صديقك إن زل  

 :مبدأ إعمال الحكمة( 7)
اقف بفطنة وذكاء لى مصلحة اإلسالم في تحليل للموإتجاوز الخالف بالحكمة والنظرة 

َمبِة ) :تفسير األحداث المفضية لالتفاقهو طريق السلف في  يُ إِِلبى َسببِيِل َربِّبَك بِال ِحك  اد 
ِعَظِة ا لَبُم بَِمبن َضبلَّ َعبن َسببِيِلِه َوال َمو  َسبُن إِنَّ َربَّبَك هُبَو أَع  ل َحَسنَِة َوَجباِدل ُهم بِبالَّتِي ِهبَي أَح 

تَِدينَ  لَُم بِال ُمه   رضبي و عنبهمعاويبة اببن أببى سبفيان  ىولما دخل عمر علب ،(3)(َوهَُو أَع 
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ولبسب  زي أراك قبد ببدن   رضبي و عنبهقال لبه عمبر  ،وكان والياً لعمر على الشام
رضي فسك  عنه عمر  .جاهلٌ  يمني ف ننفقال له معاوية يا خليفة رسول و علِّ  والعجم
 .وخرا معاوية من الخالف بالحكمة والفطنة و عنه

 :التحكم في األمور من منطلقا  الالمذهبية مبدأ( 8)
موقف  قد كان، تالب على مستعملها فتبعده عن الحق وتصده عنهالتي  ةنالعصبية المنت

كان لهبم الحبظ األوفبر فبي  لذا ؛وحربهم عليها كمجاهدتهم للمشركين ،السلف منها جلياً 
َمالُنَبا َولَُكبم  )االتفاق والبعد عن الخبالف  َرُضبوا َعن بهُ َوقَبالُوا لَنَبا أَع  َوإِذَا َسبِمعُوا اللَّا بَو أَع 

َجاِهِلين َمالُُكم  َسالٌم َعلَي ُكم  ال نَب تَِاي ال   .(1)(أَع 
 :للمصلحة اإلسالمية العليا مبدأ االنقياد والطاعة (9)
ولبم  ،لم يمنعوا الخوارا من االجتماعبا  داخبل المسبجد أن السلف تواتر  الروايا  

ً  ،يحرمببوهم مببن العطبباء يا علببي اخببر وصببآ, وكانبب  مببا دامببوا غيببر متمببردين عسببكريا
طبأه كمبن طلبب وارا بعدي, فلبين مبن طلبب الحبق فأخ"ال تقاتلوا الخ :رضي و عنه
وبذلك تم  المحافظة علي وحدة الصف اإلسالمي وحرمة وقدسية  ،(2)الباطل فأدركه"

الخالفبببة, وللحيلولبببة دون حبببدوث تصبببدي فبببي الجبهبببة الداخليبببة ودون حبببدوث خلبببل 
 .واضطراب في العالقا  بين المسلمين

 
 خاتمةال

وينفبع ببه عامبة  ،كتبنبا ونسأله أن ينفعنبا بمبا ،به تتم الصالحا  وتكتمل النعم ،الحمد هلل
ُخلوهبا اُ )إنَّ ال ُمتَّقبيَن فبي َجنّباٍ  وُعيبوٍن  :فبيهمـبـ  ىتعالــ ويجعلنا ممن قال  ،المسلمين د 

واناً َعلى ُسُرٍر ُمتَقابِليَن ال نا ما في ُصدوِرِهم ِمن  ِغّلٍ إِخ  يََمسُُّهم فيهبا  بَِسالٍم آِمنيَن َونََزع 
َرجي نسأل المولى عّز وجّل أن يهديَنا وإخواننا إلى الحق  .(3)(نَ نََصٌب وما هُم  َعنها بُِمخ 

المببببين، وأن يصبببلح أحوالنبببا، وينصبببرنا علبببى أنفسبببنا وأعبببدائنا، وأن يتوالنبببا برحمتبببه 
وانِنا الّذيَن َسببَقونا باإليمباِن وال) ..الواسعة، إنه سميع مجيب ِفر  لَنا وإلخ  عَبل   َربَّنا اغ  تَج 

 .(4)(ذيَن آَمنوا َربَّنا إِنََّك َرؤوٌف َرحيمٌ في قُلُوبِنا ِغالَّ ِللَّ 
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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